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În cadrul forumului « Capital Filles: Succes la feminin » ce s-a desfășurat în luna aprilie a anului 
trecut, am întrebat numeroasele eleve prezente cine va fi următorul Director General Nokia. 
Mai multe persoane au ridicat mâna, reconfirmând astfel munca primilor mentori Capital 
Filles în primul an școlar în care programul s-a implementat. Căci obiectivul nostru este, fără 
îndoială, acela de a face tinerele eleve să creadă tot mai mult în capacitățile lor și în viitorul 
lor profesional, să își manifeste ambițiile și să le concretizeze. 

Atos, Carrefour, ENGIE, EXPUR-Groupe Avril, L’Oréal, Nokia, Orange și Sodexo - primele 
companii partenere Capital Filles în România - considerăm că este datoria noastră de lideri 
să oferim elevelor de liceu provenind din medii modeste – elevele Capital Filles –susținerea 
pentru a deveni, dacă își doresc, liderii de mâine.

În același timp, este și interesul companiilor de a fi deschise colaborării cu tinere talente, 
de a veni în întâmpinarea elevelor și de a asigura diversitatea în echipele noastre, în toate 
meseriile, la orice nivel.

Prin intermediul Capital Filles, implementat în prezent în Timișoara, București și Slobozia, 
în strânsă legătură cu profesorii din liceele selecționate de Inspectoratul Școlar, companiile 
noastre împreună cu mentorii, susțin în mod concret diversitatea profesională, culturală și 
socială.

La fel ca în Franța, unde programul Capital Filles a fost creat în anul 2012 de către Orange 
în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Capital Filles în România, sub îndrumarea 
Ambasadei Franței în România și a Institutului Francez, beneficiază, încă de la înființarea sa, 
de sprijinul valoros al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Raoul Ros
Director General Nokia România
Președinte Capital Filles în România
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București / Timișoara / Paris, Septembrie 2016

Comunicat de presă
Capital Filles în România: În anul 2016-2017, mai mult de 850 de eleve provenind 

din medii modeste încurajate să își continue studiile după BAC

Președinte: Raoul Ros
Delegat general: Dominique Goutard

Coordonatori de proiect: Adela Ciurel în București și Anca Dubei în Timișoara

După un prim an pilot care a permis mobilizarea a opt multinaţionale, cu sprijinul Ambasadei Franței în 
România, a Institutului Francez, a Camerei Franceze de Comerț și Industrie în România (CCIFER) și a 
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, programul Capital Filles în România funcționează 
în prezent în 12 prime licee partenere selecționate de Inspectoratele școlare în București, Timișoara și 
Slobozia.

Cui se adresează Capital Filles? Exclusiv elevelor de liceu provenind din medii modeste care, după 
examenul de Bacalaureat (pe care îl reușesc deseori în procent mai mare decât băieții), optează frecvent 
pentru locuri de muncă necalificate din cauza lipsei mijloacelor financiare necesare pentru continuarea 
studiilor, dar și din cauza lipsei informațiilor despre meseriile de perspectivă disponibile în orașul lor (în 
special cu scopul de a le feminiza), cât și a sfaturilor cu privire la orientarea post-bacalaureat și calificările 
necesare. 

Ce propun companiile partenere în programul Capital Filles în România? 
Capital Filles dorește întreruperea acestui model depășit, afirmă Raoul Ros, Președinte Capital Filles în 
România. Sporirea încrederii elevelor în potențialul lor și în viitorul lor profesional și informarea acestora 
cu privire la deschiderea companiilor la colaborări cu tinere care au obținut calificările adecvate reprezintă 
obiectivele partenerilor noștri pe care îi salut și cărora le mulțumesc: în primul rând, Direcția Generală de 
Învățământ Pre-universitar, care ne oferă sfaturi remarcabile, cât și directorii celor opt companii partenere: 
Atos, Carrefour, ENGIE, EXPUR, L’Oréal, Nokia, Orange şi Sodexo.

Cum acționează Capital Filles?
Capital Filles se adresează elevelor din clasele IX-XII din cele 12 licee partenere (lista liceelor partenere 
se găsește în Dosarul de presă).
• Ateliere colective: mărturiile profesioniștilor, descoperirea industriilor şi meseriilor de perspectivă din 

regiune, discuții în vederea combaterii prejudecăților, sensibilizarea la diversitatea profesională, etc. 
• Tutorat individual (mentor/elevă) pentru elevele din clasa a XII-a, asigurat de angajatele voluntare 

din companiile partenere
• Vizite la sediul companiilor organizate atât pentru elevele beneficiare, cât si pentru profesorii acestora
• Forumuri anuale « Capital Filles: Succes la feminin »

Mai mult de 150 de Mentori Capital Filles sunt înscriși pentru anul școlar 2016-2017 față de 134 în anul 
2015-2016, în București, Timișoara și Slobozia. În total, mai mult de 850 eleve beneficiază de atelierele 
colective desfăşurate în liceele partenere.

După lansarea în 2012 în Franța, România este a doua țară din Europa în care programul Capital 
Filles a fost implementat. Asociația Capital Filles este prezidată de Stéphane Richard, Preşedinte 
Director General Orange. În Franța, 955 de mentori oferă tutorat individual elevelor din cele 87 de 
licee partenere în septembrie 2016.

Contact presă: 
Diana Nițulescu, 2ActivePR - diana.nitulescu@2activepr.ro  | GSM: 00 40 758 243 271
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Declaraţiile celor 8 companii partenere şi Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

“Educaţia este pilonul principal pentru majoritatea iniţiativelor Orange România de implicare în comunitate. 
Astfel, implicarea noastră în Capital Filles completează  programele noastre educaţionale cu un aspect 
fundamental: mentoratul. Încă din ediţia pilot, elevele înscrise au beneficiat de mentori care, chiar şi după 
finalizarea programului, le încurajează ambiţiile, le susţin în parcursul lor profesional şi le prezintă domenii pe 
care altfel le-ar descoperi cu greu. Capital Filles este un proiect ambiţios pe care ne dorim să îl dezvoltăm 
alături de ceilalţi parteneri din proiect şi împreună cu colegele din Orange care s-au implicat ca mentori 
într-un număr atât de mare în ediţia de anul trecut şi mai ales în cea de acum. Prin intermediul proiectului, 
sperăm să avem un impact pozitiv de durată în vieţile tinerelor care au fost interesate de genul acesta de 
învăţare. “
Liudmila Climoc, Director General

“Suntem onorați că avem oportunitatea de face parte din acest program prin care putem ajuta tinerele fete 
să cunoască mediul de lucru într-o companie de IT și să înțeleagă mai bine ce presupune o carieră în această 
industrie. Astfel, dorim să le încurajăm să își continue studiile și să ia în considerare construirea unei cariere 
solide în acest domeniu, în care încă sunt slab reprezentate în momentul de față. De asemenea, suntem 
mândri că prin intermediul programului Capital Filles putem împărtăși cu ele una dintre valorile noastre la 
nivel de grup – bunăstarea socială, deoarece considerăm că avem responsabilitatea de a îmbunătăți în 
mod durabil condițiile de viață ale comunității și suntem conștienți de impactul pe care acțiunile noastre îl 
au asupra celorlalți.”
Cătălina Dodu, Country Manager

“Orientarea profesională a tinerelor fete şi consilierea lor pentru a le ajuta să-şi construiască cariera 
sunt vectori importanţi ai educaţiei lor. De aceea, vom continua să susţinem iniţiativa Capital Filles, ea 
reprezentând un angajament care corespunde valorilor şi ambiţiilor ENGIE de a sprijini educaţia în rândul 
tinerilor şi de a face din egalitatea de gen o realitate a mediului profesional. “
Amalia Anghel, Manager Comunicare Corporate

“Parteneriatul Capital Filles oferă EXPUR SA oportunitatea de a participa la îndrumarea tinerelor din licee 
cu profil tehnic ale judeţului Ialomiţa, prin intermediul doamnelor din echipa EXPUR care au o carieră de 
care sunt mândre şi care şi-au propus să primească şi această provocare de a insufla tinerelor încredere în 
forţele proprii,  de a le influenţa pozitiv la o vârstă la care trebuie să ia decizii şi au nevoie de suport. EXPUR 
SA susţine ideea că o preocupare venind de la cineva care nu îţi este părinte şi nu îţi este nici profesor, va 
găsi ecou şi se vor putea crea binoame veritabile şi eficace.”
Pascal Pinson, Director General
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„Carrefour susține dezvoltarea femeilor. Potrivit ultimelor statistici, din luna august, în compania noastră, 
femeile reprezintă 66% din totalul angajaților iar 47% dintre angajații pe poziții de conducere sunt femei. 
Vrem să le arătăm tinerelor fete modele de succes și să le facem să înțeleagă că pot deveni ce își doresc, 
că pot obține ce job vor și că își pot construi o carieră frumoasă cu optimism și încredere în forțele proprii. 
Suntem mândri că, alături de Capital Filles, putem participa la susținerea și dezvoltarea acestor tinere și că 
avem șansa de a le explica cât de importantă este educația pentru viitorul lor.” 
Ana Maria Krasovschi, Director Resurse Umane

 

„În cadrul L’Oréal, ne-am asumat o misiune curajoasă: să împărtăşim frumusețea cu toată lumea. Acest 
lucru presupune ca, prin amprenta business-ului nostru, să avem un impact pozitiv asupra celor cu care 
interacţionăm. Consider că acest lucru nu este doar responsabilitatea companiei, ci şi a fiecăruia dintre 
noi. Capital Filles este oportunitatea perfectă pentru L’Oréal ca business, dar și pentru colegele noastre în 
nume personal să genereze un impact pozitiv de durată în viaţa acestor tinere, ghidându-le primii paşi în 
viaţa de adult şi în cea profesională. Sunt mândru să fac parte din acest proiect și să contribui la generarea 
unor schimbări pozitive.“
Gilles Antoine, Director General

“Sodexo este o companie care oferă egalitate de șanse și de oportunități indiferent de rasă, origine, vârstă, 
sex, religie sau stil de viaţă, lucrând în fiecare zi, împreună cu cei 428 000 de angajați în peste 80 de 
țări să contribuie la dezvoltarea economică și socială a comunităților, regiunilor și ţărilor unde operează. 
Sodexo și-a asumat angajamentul de a produce un impact pozitiv prin activitățile sale asupra Calității Vieții 
oamenilor. Îmbunătățirea Calității Vieții înseamnă, în primul rând, să tratezi fiecare persoană cu respect, 
demnitate și considerație. Pentru a reconfirma acest principiu etic al companiei, Respectul pentru oameni, 
Sodexo sprijină începând cu acest an programul Capital Filles, susținând elevele de liceu în parcursul lor 
profesional.”
Emanuel Viorel Stefani, Director General

„Nokia colaborează cu o serie de parteneri cum ar fi furnizorii, organizațiile non-guvernamentale, colegii 
din industrie, clienți și colaboratori pentru a contribui împreună la eforturile globale în vederea unei lumi 
responsabile din punct de vedere social și în același timp sustenabile. Reconfirmând valorile de diversitate 
de gen care sunt parte din cultura noastră organizațională, intenționăm să avem un echilibru de gen care 
să reflecte lumea din jurul nostru și să dezvoltăm un mediu de lucru în care atât bărbații, cât și femeile să 
beneficieze de drepturi egale și să acceadă la orice funcție de orice nivel. Mediul de afaceri are nevoie de 
mai multe femei în poziții STIM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematici). Astfel, trebuie să le stârnim 
interesul oricât de devreme, cât mai devreme în viață. Nokia sprijină o serie de inițiative globale, inclusiv 
proiectul “Capital Filles” în Franța și în România, care prezintă elevelor de școală și liceu viața profesională 
într-un domeniu tradițional dominat de bărbați, lumea şi industria IT&C.”                                 
Raoul Ros,  Director General
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”Ce cred adolescenții despre ei înșiși și cum apreciază ei că îi văd ceilalți, este o preocupare care nu poate 
fi trecută cu vederea. Tinerii cresc și trăiesc astăzi la intersecția influențelor sociale și culturale multiple, 
care le influențează percepția asupra vârstei pe care o traversează și asupra viitorului lor profesional. Capital 
Filles în România vine în sprijinul elevelor de liceu sporindu-le încrederea în potenţialul lor și în viitorul lor 
profesional, ajutându-le să creadă tot mai mult în capacităţile lor de a-și alege o meserie și  a-și construi o 
carieră de succes.

Capital Filles este un proiect ambiţios pe care ne dorim să îl dezvoltăm alături de ceilalți parteneri din 
proiect și care, prin mentoratul asigurat de companiile partenere, răspunde nevoii de sprijin a tinerelor fete 
în afirmarea spiritului și a entuziasmului pentru viață, le insuflă încredere în forțele proprii și le deschide 
calea către reușita profesională și personală.”
Mihaela Tania Irimia, Director, Direcția Incluziune Socială și Parteneriate Educaționale
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Licee partenere în București,
 Slobozia și Timișoara

Anul școlar 2016-2017

BUCUREȘTI

• Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân
Str. Feroviarilor nr. 37, sector 1, Bucureşti 

• Colegiul Economic Virgil Madgearu
Bulevardul Dacia 34, sector 1, București

• Colegiul Tehnic Anghel Saligny
Bulevardul Nicolae Grigorescu 12, sector 3, București 

• Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi
Aleea Pravat, nr 24, sector 6, Bucureşti

• Colegiul Tehnic Mihai Bravu
Mihai Bravu, nr 428, sector 3, Bucureşti

• Colegiul Economic Costin C. Kiriţescu
Strada Peștera Dâmbovicioara 12, sector 6, București 

TIMIȘOARA

• Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti
Str. Corbului 7/C, Timișoara

• Colegiul Tehnic Henri Coandă
Calea Circumvalațiunii str. C. Brediceanu, nr 37, Timișoara

• Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară 
Str. Calea Bogdăneştilor nr 32A, Timișoara

• Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu
Piața Huniade, nr 3,  Timișoara

SLOBOZIA

• Liceul Tehnologic Căzăneşti
Strada Gării nr 15, Căzăneşti,  judeţul Ialomiţa

• Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Feteşti
Strada Bănăţenilor nr 14, Feteşti, judeţul Ialomiţa
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Declarațiile directorilor și profesorilor

Colegiul Tehnic Anghel Saligny, București: Dan-Hariton Gabriela, Profesor de limba franceză 

„Inițial, atât profesorii, cât şi cele 13 eleve participante am fost puțin reticenți față de maniera de concretizare 
a proiectului. Ulterior, am constatat că modul deschis şi prietenesc al întâlnirilor dintre mentori şi eleve, dar 
şi dintre partenerii implicați şi profesorii coordonatori, a condus la o foarte bună relaționare, la o cunoaştere 
amănunțită a unor experiențe de viaţă, implicit a unei activități profesionale de succes. Din aceste experiențe 
împărtăşite, elevele şi-au făcut o imagine clară despre ce înseamnă ocuparea unor posturi-cheie de către 
femeia actuală, ele implicându-se activ în toate activitățile propuse de proiect.”

Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti, Timișoara: Spălățelu Mariana Florina, Director Profesor

„Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti” a avut șansa și onoarea de a participa prin elevele sale 
(aproape 60 de fete din anii terminali de liceu) în anul școlar precedent la un proiect care se bucură de 
succes și în România: Capital Filles.  Elevele noastre au avut oportunitatea de a descoperi profesii în care 
se pot regăsi, în care se pot afirma, profesii în care ar putea face carieră. Ca dascăli, prin intermediul școlii, 
încercăm să orientăm elevii spre cariera profesională prin diferite mijloace, însă un asemenea proiect este 
o modalitate mult mai eficientă de introducere a viitoarei forțe de muncă în lumea reală a relațiilor angajat-
angajator, angajați-angajați și o modalitate concretă de a arăta ce înseamnă responsabilitatea la locul de 
muncă, munca în echipă, flexibilitatea, punctualitatea și toleranța. Companiile au fost primitoare, deschise 
la întrebările tinerelor eleve, iar acestea au putut împărtăși apoi și altor colegi experiența avută în acest 
proiect. Mulțumim, Capital Filles!”

Colegiul Economic Virgil Madgearu, București: Dana Iliescu, Director adjunct, Profesor

„Să fii în programul ,,Capital Filles’’, program exclusiv pentru fete este o mare oportunitate. Deşi fetele au 
rezultate şcolare mai bune decât băieţii, acestea se angajează pe piaţa muncii mult mai greu decât aceştia, 
în anumite domenii, din motive sociale, culturale şi economice. Capital Filles ajută să se reducă acest 
dezechilibru nejustificat şi în acelaşi timp nedrept.  Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’ este partener 
Capital Filles şi a avut deja rezultate foarte bune, în ceea ce priveşte orientarea profesională a fetelor 
ajutate de ,,naşele” lor, precum şi găsirea unui echilibru între viaţa personală şi cea şcolară. Sperăm într-o 
colaborare fructuoasă în continuare pentru ca absolventele noastre să facă cea mai bună alegere pentru 
viitorul lor.”
 

Colegiul Tehnic „Henri Coandă”,  Timişoara: Crenguţa Bratu, Profesor

“Participarea elevelor de la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” din Timişoara la Programul Capital Filles în 
România s-a dovedit o şansă şi o alegere inspirată. Fiind stimulate, prin întâlnirile la care au participat şi prin 
activităţile de mentorat, să reflecteze asupra problemelor cu care se confruntă şi să îşi asume, în cunoştinţă 
de cauză, roluri sociale şi profesionale care ignoră  discriminarea de gen, tinerele liceene au descoperit 
oportunităţi de formare profesională cu real potenţial în viitor. Graţie acestui program fetele participante au 
înţeles că egalitatea de şanse nu este un concept dezirabil, ci o realitate la care se ajunge prin educaţie, 
informare, muncă şi motivaţie. Considerăm că factorii implicaţi în acest program fac un lucru minunat 
pentru aceste tinere care au avut prilejul să-şi analizeze oportunităţile şi să-şi proiecteze curajos drumul pe 
care pornesc. Felicitări şi mulţumiri pentru plăcuta şi utila colaborare!”
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Declarațiile Mentorilor Capital Filles 
2015 – 2016

“M-am implicat în proiectul Capital Filles cu deschidere şi speranţa că pot contribui la promovarea 
egalităţii de şanse şi la deconstrucția stereotipurilor de gen în mentalitatea tinerelor care provin din medii 
sociale defavorizate. Cred că solidaritatea feminină pe care o propune programul « Capital Filles » este 
un complement semnificativ în educaţia tinerelor fete şi le poate susţine pe elevele care beneficiază de 
mentorat în cadrul programului în construirea autonomiei şi a responsabilităţii cu privire la propriul destin.“
Maria-Mona Balaci, Project Manager

“Orange România pune mare accent pe respectarea standardelor internaționale de egalitate între 
genuri și este certificată în acest sens. Credem că rolul nostru de lider de piață în industria telecom ne 
responsabilizează în susținerea educației tinerilor și consilierea lor în carieră. În 2015 programul Capital 
Filles în Orange a însemnat 45 de colege activ implicate în proiect ca mentori, atât din București cât și din 
Timișoara, training-uri de mentorat organizate de colegii noștri la care au participat peste 500 de eleve. Ne 
bucurăm că pentru acest an avem deja 58 de persoane înscrise ca mentori în acest proiect.”
Ioana Marcu, Director Resurse Umane 

“A fi mentor Capital Filles este o experiență unică, frumoasă și provocatoare în același timp. Angajamentul 
trebuie luat în deplină cunoștință de cauză, atât de partea mentorului, cât și de partea elevei. Dar odată ce 
acesta există, legătura ce se formează e una frumoasă, iar oportunitatea de a contribui la formarea unei 
vieți, a unui viitor luminos, este plină de recompense sufletești.”
Ioana Feier, TLO Head South Europe

“Pentru mine, proiectul Capital Filles este o incursiune în lumea învăţării. Proiectul are capacitatea de a 
deschide sufletele multor tinere către cunoaştere. Mai departe ţine de fiecare din noi, cele implicate, atât 
mentori, cât şi eleve, să facem împreună paşi pe acest drum, către un vis. Din momentul în care am hotărât 
să mă implic în acest mentorat, am cunoscut şi am lucrat cu oameni deosebiţi din licee şi din companiile 
partenere programului, oameni care m-au inspirat şi m-au motivat. Aştept cu interes experienţele noi din 
cadrul proiectului.”
Diana Sipos, Head of Finance
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„Referindu-mă strict la relaţia mentor-elevă, între noi două a fost şi o compatibilitate la nivel personal, în 
sensul că am reuşit să comunicăm foarte uşor. Alexandra mi-a împărtăşit cu uşurinţă şi contextul familial, 
rolul părinţilor în deciziile legate de parcursul profesional, timpul liber, s.a.m.d.
Pe lângă întâlnirea pe care am avut-o la sediul companiei Engie, am întâlnit-o pe Alexandra de alte trei ori, 
ocazii cu care am discutat întreg contextul orientării pentru pasul următor, după examenul de bacalaureat, 
împreună cu opţiunile pe care le ia în calcul – ASE, contabilitate/economie şi informatică. Consider că, noi 
mentorii, prin parcursul profesional/profesia, dar şi prin nivelul personal de maturitate şi responsabilitate/
experienţă influenţăm diferit relaţia pe care o construim cu elevii.” 
Alina Rogozea, Manager Serviciul Monitorizare Clienţi
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Comitetul de Coordonare
Capital Filles în România

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice
• Anghel Clementina, Inspector de specialitate limba franceză, Bucureşti
• Crăciunaș Ozana, Inspector școlar limba franceză, Timişoara
• Florenţa State Nora, Inspector de limbi romanice, Slobozia
• Mihaela Tania Irimia, Director, Direcția Incluziune Socială și Parteneriate Educaționale
• Stoian  Marina, Inspector General

Companii partenere
• Atos, Dodu Cătălina, Country Manager
• Carrefour, Nicolau Cosmina, Manager Recrutare și Employer Brand
• Engie, Stab Eric, Director General
• Expur-Groupe Avril, Pinson Pascal, Director General
• L’Oréal, Gilles Antoine, Director General
• Nokia, Ros Raoul, Preşedinte Capital Filles în România, Director General 
• Orange, Climoc Liudmila, Director General
• Sodexo, Stefani  Emanuel, Director General

Institutul Francez în România
• Bichaud Jean-Philippe, Expert Technic Internațional
• Fierobe  Cyrille, Director Institutul Francez, Timișoara
• Gigaudaut Christophe, Consilier de cooperare şi acţiune culturală, Directorul Institutului Francez din 

România
• Orliange-Ladsous Maguelone, Ataşat de cooperare educativă, Coordonator al Alianţelor Franceze
• Stănilă Corina, Consilier Proiecte bilaterale

Camera Franceză de Comerț și Industrie din România (CCIFER) 
• Record Adriana, Director Executiv

Asociația Capital Filles
• Goutard Dominique, Delegat General Capital Filles



18



19

Capital Filles în Franța

Președinte: Stéphane Richard, Președinte Director General Orange
Delegat General: Dominique Goutard

Creat în 2011 la inițiativa companiei Orange și a Ministerului Educației Naționale, Capital Filles 
susține elevele de liceu provenind din medii modeste.

Acțiunile sale se bazează pe angajamentul comun al mentorilor, angajate voluntare ale 
companiilor partenere și al profesorilor, care împreună favorizează orientarea profesională 
a elevelor și contactul acestora cu mediul de afaceri. Fiecare mentor beneficiază de o zi de 
formare pentru a-și îndeplini cu succes rolul.

În 2016-2017, Capital Filles în Franța
• reunește 14 companii partenere  fiecare reprezentând un sector de activitate și 9 companii 

asociate
• numără 950 de mentori 
• însumează 87 de licee partenere.
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